
Aqui seu lixo tem valor!

Gestão e coleta seletiva de resíduos recicláveis



A Valora foi eleita a Melhor Startup para o tema Resíduos Sólidos em São Paulo. A Valora foi reconhecida como um negócio de impacto sustentável pela FGV.

Acreditar numa causa é louvável, 
mas investir nela faz com que as 
mudanças aconteçam ”. GGDM.



Colocar 2 containers 
novos de 1.000l para 
recicláveis

Alguns Impactos do Condomínio ao Meio Ambiente 
(Geração de 1.000 kg/mês de resíduos recicláveis –  base 100 apartamentos)

ECONOMIA    QUANTIDADE - IMPACTO SUSTENTÁVEL 

ÁRVORES 1 árvore mantidas na natureza ao mês
(jardim de uma casa de frente de 20 m)

ÁGUA
 

43.000 litros economizados de água ao mês
(uma piscina cheia de 8 m x 3 m x 1,90 m)

ENERGIA 2.000 kw economizados em energia ao mês
(consumo mensal de 17 apartamentos com 4 pessoas)

ATERRO SANITÁRIO 43.000 litros/mês evitados de serem despejados em aterros. 
(Equivalente a 4 quadras de vôlei com 1m de altura ao ano)



JORNADA DA VALORA NO CONDOMÍNIO

Educação Coleta Destinação Certificado

Através de vídeos, 
campanhas de 

conscientização do 
descarte e bonificações 

do aplicativo.

Coletamos de acordo 
com a demanda do 

condomínio de forma 
otimizada e devidamente 

programada.

Os materiais 
recicláveis são 

enviados às  
cooperativas 

parceiras

Emitimos certificado de 
destinação para atendimento 

as leis e relatório de 
acompanhamento do perfil e 
engajamento do condomínio.

Desenvolvemos um sistema 
de cashback como forma de 

recompensa para os 
descartes de resíduos 

recicláveis.

Treinamentos CashBack

Treinamos moradores, 
funcionários e 

realizamos palestras 
de otimização de 

processos.



Gestão e atendimento as leis

Certificado de destinação 
para atendimento às leis

Relatório de acompanhamento do 
perfil de descarte do condomínio

Atendimento a lei 12.528/2007 - Obrigação de implementar coleta seletiva 
em condomínios acima de 50 apartamentos

Mitigar risco de multa de 500 
UFESP

R$ 14.545,00



Planos para os Condomínios



Colocar 2 containers 
novos de 1.000l para 
recicláveis

Gestão e coleta seletiva de resíduos recicláveis

SERVIÇOS E BENEFÍCIOS   VALOR

 Consultoria, treinamentos e campanhas de engajamento de moradores e funcionários

 
O valor será definido após 
visita técnica no local para 
entender as necessidades 

específicas.

Economia operacional em sacos de lixo, material de limpeza, energia, manutenção de rede 
hidráulica, multas entre outros    

Sistema de cashback no aplicativo Valora

   Coleta e destinação correta dos resíduos recicláveis para atendimento à legislação de condomínios.
    Organização dos resíduos em contêineres, bags e lixeiras. 

Sumário



Evite situações de risco a seus 
funcionários e moradores 



Organização e limpeza 



valora@valorasa.com.br

valora.oficial

valora.oficial

www.valorasa.com.br


